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VARIOUS ARTS

Agentura Various Arts zve
na
n premiéru svérázné inscenace
s podkladem
podd
po
hudby barokních skladatelů
BARBAR aneb BARevné BARoko

Těšit se můžete na hudebně-taneční fantazii nositele Ceny Thálie Vladimira
Gončarova, který je uznáván pro své nevšední choreografické nápady.

www.tydeniky.cz

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Kdy: v sobotu 24. ledna 2015 od 17 hodin
Kde: Severočeské divadlo Ústí nad Labem
Vstupné 200 Kč s příslušnými slevami

Když je zpěv koníčkem
 Kterou hudbu milujete a proč?

Mgr. Lenka Graf
Absolventka Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Úspěšně ukončila
čtyřsemestrální studium hudební psychologie a pedagogiky na HAMU v Praze. Sólový zpěv nadále studuje u doc. Dagmar Zelenkové a v USA u ředitelky
pro zpěv a programovou skladbu Melodie Dickerson. Kromě zpívání si ráda
zahraje golf, lyžuje, cestuje a podniká různé aktivity s dětmi. Společně s manželem Alešem mají dvanáctiletou dceru Karolinu a osmiletého syna Adama.
Střídavě žijí v Čechách a v USA.

Klasická hudba mne nikdy neurazí. Mám ráda například opery Wolfganga Amadea Mozarta, plné života,
touhy a radosti. Některé árie z jeho
tvorby mám ve svém repertoáru.
 Zpíváte ráda a krásně. Co vám
tento koníček přináší?
Při zpěvu se vždycky psychicky uvolním, zapomenu na všední starosti,
hudba mne povznáší, mám ráda její
zvukomalebnost. Zpívání mi přináší
radost a dobrý pocit. Ten pak mohu
s láskou předat i svému okolí.
 Jak těžká je příprava na koncert?
Zpívat se učím celý život. Pravidelně
dvakrát týdně chodím na hodiny zpěvu, před avizovaným koncertem jsou
tyto intervaly intenzivnější. Ale nijak
přehnaně, před samotným vystoupením je důležité se především uvolnit
a zklidnit se.
 Vaše dcera Karolina je ve věku,
kdy může mít jako teenager v oblibě úplně jiné žánry, než skladby pro
lyrický soprán, kterým disponujete vy. Jak jste v tomto směru tolerantní?
Myslím, že v tomto směru jsem tolerantní tvor, Karolinku podporuji. Snažím se jí zprostředkovat různé zážitky
a nechávám volné pole, aby v hudbě
našla svůj směr. Jako malá zpívala v ústeckém sboru Koťata, i nyní na střední
škole ve Spojených státech, dochází do
pěveckého sboru. Tuto, v Americe povinnou disciplínu, si vybrala sama.
 Kterého, či které skladatele interpretujete nejraději?
Jak jsem již zmínila, mám ráda díla

světově proslulých skladatelů klasické
hudby. Ale i modernější melodické písně, které se vkusným způsobem snaží
zpopularizovat klasické skladby, které
se jinak současným posluchačům mohou zdát na první poslech staromódní a obtížněji stravitelné. V Americe se
tomuto novému žánru říká popopera.
 Vaším korepetitorem je vynikající
klavírista Václav Krahulík. Jak dlouho spolupracujete?
K Václavu Krahulíkovi jsem docházela už jako studentka Pedagogické fakulty UJEP na hodiny klavíru. Vážím
si jeho profesionality, dobroty srdce,
skromnosti, píle a pracovitosti. Spolupracujeme již několik let a ani si
nedovedu představit, že by mne při
koncertech doprovázel někdo jiný.
 Češi vždy platili za národ skvělých hudebních skladatelů. Je to
znát i na mezinárodní scéně?
Řekla bych, že ano. Nejznámějším
českým skladatelem ve Spojených
státech je Antonín Dvořák. Žil tam
a tvořil. K nejznámějším skladbám
nepochybně patří Rusalka a přirozeně symfonie z Nového světa, která měla před více než sto lety premiéru v Carnegie Hall. Díky účinkování v Metropolitní opeře jsou milovníkům klasické hudby známá jména
operních pěvkyň Gabriely Beňačkové či Evy Urbanové. Z populárních
zpěvaček znají, díky udělení Oscara,
Markétu Irglovou.
 S uměním, které je darem ze shora, se často pojí charitativní činnost. Víme o vás, že jste podpořila
soutěž krásy Miss Czech Press 2014
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Přeprava klientů
do zdravotnických zařízení a zpět
Na základě zvyšujícího se zájmu našich klientů jsme
se rozhodli rozšířit naše služby o přepravu klientů
k lékaři, rehabilitace a do jiných zdravotnických zařízení.
(Neprovádíme převoz ležících klientů.)

Řidič Vás může doprovodit až do čekárny a po vyšetření
odvézt zpět domů. Cestou si lze vyzvednout léky v lékárně,
zdravotní pomůcky ve zdravotnických potřebách, apod.

a vydražila korunku vítězky. Peníze
jste spontánně věnovala organizaci
UNICEF, která je použila na aktuální boj s virem ebola v afrických zemích. Máte ještě další podobné aktivity v pomoci potřebným?
Ano, nyní organizuje moje kamarádka, která je lékařkou, pomoc pro děti na Haiti a já se snažím finančně přispět. Tamní kluci a děvčata jsou vděční opravdu za všechno, hračky, oblečení, ale i obyčejné tužky a bloky. Doma
v Čechách podporuji Ústecký dětský
sbor UJEP a pěvecký soubor Koťata
a ve čtvrtek 18. prosince na Lidickém
náměstí v Ústí nad Labem pořádám
sbírku pro dvě postižené děti. Přispět
může každý, kdo přijde, hlasy se budou sčítat. Odpověď platí zároveň jako pozvánka pro veřejnost. K podpoře těm, kteří pomoc potřebují, zapojuji také mé děti, které každý rok před
Vánocemi vyberou hračky a ty společně odvezeme na určené místo pro děti z neúplných rodin.
 Vánoce už doslova klepou na dveře. Zazpíváte si o nich v kruhu rodinném společně?
Samozřejmě. Sednu si k varhanám, otevřu sbírku vánočních koled
a s chutí si všichni zazpíváme.
 Jaké máte přání do roku 2015?
Abychom byli zdraví, abychom se
měli rádi, aby mezilidské vztahy nebyly povrchní, ale plné porozumění
a tolerance. Myslím, že v předvánočním období je ta nejvhodnější doba
zamyslet se nad tím a začít.
Text: Metropol
Foto: Monika Angelica Hoffmannová
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Přeprava není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Cesta ke klientovi je zdarma!

Vážení a milí spoluobčané,
přeji vám klidné a radostné Vánoce
a do nového roku 2015 pevné zdraví,
hodně štěstí, pohody a úspěchů.
Váš Jaroslav Doubrava, senátor za Ústecko

13. 11. 2014 9:14:54

zpravodajství y zábava y sport y ankety y glosy

K Vánocům neoddělitelně patří hudba a zpěv. To je dar, který člověka osvěží a povzbudí. Nemám na mysli kolem dokola omílané koledy v obchodních centrech, útočící na nervy prodávajících i kupujících, ale adventní koncerty plné
poezie a radostného očekávání. Věřím, že se s dnešní osobností v tomto hodnocení shodnu. Je jí paní Lenka Graf, jíž
se zpěv stal životním koníčkem. Pro potěšení sobě i jiným zpívá v Česku i v zámoří, kde s rodinou část roku žije.

z kraje
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Josef Kusebauch: Jezero Milada
v létě přivítá první návštěvníky
Nové vedení má také město Chabařovice. Zastupitelstvo se z poloviny obměnilo, jiné je i složení rady města, v jehož čele nadále stojí Josef Kusebauch. Zeptali jsme se ho, na co se radnice v nadcházejícím období zaměří.
„Stručně řečeno, na splnění programu, s kterým jsme
šli do voleb. K prioritám patří zřízení zubní ordinace ve
městě, aby občané nemuseli za stomatologem dojíždět.
Nyní hledáme vhodné prostory, protože stávající jsou
již z hlediska hygieny nevyhovující. Dál budeme postupně opravovat místní komunikace, pokračovat
chceme v realizaci dopravní studie, která je zaměřená na zpomalení dopravy
přes město. Čeká nás revitalizace parků a hodně práce budeme mít v Roudníkách. Vznikne zde osadní výbor, a tak
budeme mít vítaného partnera. Pro občany i hosty města připravujeme ve

druhém pololetí 2015 zpřístupnění jezera Milada a počítáme i nadále se zajištěním různých zajímavých
akcí pro občany. Od ledna
nastane i v Chabařovicích
změna dopravní obslužnosti. Dobrou zprávou je, že se
podařilo zajistit, aby měsíční jízdenky byly uznány i při přestupech v rámci MHD v Ústí nad Labem.
K nadcházejícím vánočním svátkům přeji
svým spoluobčanům jejich klidné prožití
v kruhu nejbližších a všechny zvu na tradičního Silvestra do Kulturního domu Zátiší. Přál bych si, abychom se v novém roce těšili pevnému zdraví a potkávali se při
činnostech ve prospěch města“.

ROP Severozápad podpořil
kulturu, vzdělávání i dopravu
Rekonstruované silnice, podpora vzdělávání nebo rozvoj cestovního ruchu.
To je jen zlomek projektů, které v Ústeckém a Karlovarském kraji podpořil
Regionální operační program Severozápad. Od roku 2007 se díky programu
mezi obce, města, kraje či podnikatele dostalo přes 14 miliard korun.

Svatostánek českého vinařství Litoměřice
Středověký hrad v Litoměřicích se ke společenskému životu probudil po staletích chátrání. V místě díky dotaci z ROP Severozápad vznikl Svatostánek českého vinařství.
Historická památka je nyní využívána jako
multifunkční centrum reprezentující tradicci pěstování a výrob
by vína v českých vin
nařských oblastech,
zzvláště pak na Litom
měřicku. Díky rekonsstrukci jsou k dispozzici reprezentativní
středověké prostory s ideální teplotou pro
uskladnění vína. Objekt se může také pochlubit velkým společenským sálem, salonkem s kaplí, výstavními prostory nebo restaurací a nezbytným sociálním zázemím.
Skiareál Klínovec
Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec bylo možné také díky podpoře z Regionálního operačního programu Severozápad.
V rámci projekt
projektu byly
y y vybudovány dvě čtyřssedačkové lanovky
v severní části areállu, další čtyřsedačka
vvyrostla i v jeho jižní části. Díky evropsským penězům bylly pořízeny i tři nové
rolby na úpravu sjezdových tratí a zároveň
byl instalován nový odbavovací systém. Návštěvníci jistě ocení i rozšíření nabídky stravovacích míst v areálu.

Podpora dopravní infrastruktury
V rámci prioritní osy Do
Dostupnost
p
a dopravní
obslužnost rozdě-lil ROP Severozá-pad do regionu
u
stovky milionů
ů
korun. Právě dí-ky rekonstrukcím
m
stávajících komu-nikací či výstavbám komunikací nových se
zvýšila úroveň dopravní infrastruktury v Karlovarském i Ústeckém kraji. V rámci podpory
neputovaly dotace jen do silnic regionálního
a nadregionálního významu, podpořeny byly
také venkovské a městské oblasti.
Zámecké zahrady Děčín
Zámecké zahrady v Děčíně prošly výraznou
proměnou, a to zejména díky dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Rekonstrukce byla zahájena v lednu 2011 a slav-nostní otevřeníí
proběhlo 5. čer-vence 2013. Došlo k úpravám
m
části Mariánské louky, přede-vším jižních zámeckých teras, 1. zámeckého nádvoří a parkánu s Dělovou zahrádkou. Na Mariánské
louce proběhly především terénní úpravy.
Jednotlivé části areálu propojily nově založené cesty, které mohou využívat všichni
návštěvníci zámecké zahrady.
Fotografie jsou z archivu ÚRR
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PROJEKT „PODPORA STANDARDIZACE
ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V CHOMUTOVĚ“
CZ.1.04/3.1.03/C2.00117

Statutární město Chomutov obdrželo dotaci z výzvy C2 zaměřenou na podporu
standardizace orgánu sociálně-právní ochrany na projekt pod názvem
„Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově“,
jehož realizace probíhá od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015.
Prostřednictvím klíčových aktivit, jejichž realizace je v plném proudu,
dojde k naplnění hlavního cíle projektu, který směřuje ke zlepšení kvality výkonu sociálně-právní
ochrany dětí na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově podporou implementace
a naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.
Statutární město Chomutov * Odbor sociálních věcí * Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Zborovská 4602 * 430 28 Chomutov * telefon: 474 637 144 * www.chomutov-mesto.cz

Silniční a odtahová služba

UŠÁK

ÁNÍ
VYPROŠŤOV
VOZIDEL

NONSTOP

Odtahová služba UŠÁK už 23 let pomáhá,
ve dne v noci, v létě v zimě, přijet pro vás neváhá

tel. 602 287 065

www.odtahteplice.cz

Hlasujte v aketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2014
www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz
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Podnikání a management

Veřejná správa

Partneři:

Most

Teplice

Litoměřice

Kultura

Žatec

Dubí

Sport

Dobrý skutek

Dr. Ing. Štěpán Popovič CSc.

Jan Pechout, BESIP

Antonín Moravec, projekt Malá Paříž

Martin Ručinský, HC Verva Litvínov

Jiří Kruk, velitel dobr. hasičů

Ladislav Hruška, živnostník

Ing. Miroslav Jemelka, starosta Dolní Poustevny

Josef Alois Náhlovský, bavič

nstržm. Ing. Jakub Pěkný, požární sport

PhDr. Mgr. Patrik Cmorej, MSc. záchranář

Linda Krejčová, živnostnice

Bc. Aleš Slavíček, Naděje Litoměřice

Stanislav Oubram, herec

Admir Ljevakovič, FK Teplice

prap. Michal Lipka, hlídková služba Chomutov

Lenka Lacinová, živnostnice

Antonín Čajka, student UJEP

PhDr. Libuše Pokorná, in memoriam, Muzeum Most

Anežka Drahotová, juniorská reprezentantka

prap. Tomáš Kaiser, policista

Ing. Ivan Váňa, vinař

MUDr. Karel Edelmann, primář KZ, a. s.

Severočeská filharmonie

DHK Baník Most - házená

MUDr. M. Provazník a nprap. J. Semrád, záchranáři

6.

Anketní lítek zašlete nejpozději 30. prosince 2014 na adresu
METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem,
hlasovat můžete rovněž prostřednictvím zpravodajského portálu www.tydeniky.cz.

inzerce

Chomutov
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Jméno a adresa tipujícího:
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Mediální
partner:

6.

Ústecký kraj

+LIDNeVcNO¶NfSVcTKYAVNOVeMROCEMNOHOOSOBNfCH
IPROFESNfCHkSPÂCHîAPàEDEVäfMPEVNeZDRAVf

www.kzcr.eu
Kontaktní adresa: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ú
Ústí nad Labem

čl, Ph.D. V soutěži o cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství
uspěla nejlépe Mgr. Bc. Michaela Rothová z dětské chirurgie, na 2. místě je
Bc. Tereza Grünerová z kliniky úrazové
chirurgie a 3. místo je úspěchem zástupkyně chomutovské nemocnice Mgr. Lenky Splitkové, DiS. Cena předsedy dozorčí
rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla udělena Ing. Mgr. Martině Novákové.
Blahopřejeme všem oceněným autorkám a autorům a těšíme se na nominace do nového ročníku soutěže.

Nemocnice Děčín, o.z.

V soutěži o cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře se na 1. pozici umístil MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. z dětské kliniky, na
2. pozici MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. a na
3. pozici prof. MUDr. Martin Sameš,
CSc., oba z neurochirurgické kliniky.
1. místo a cenu generálního ředitele za
nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let
získal MUDr. Tomáš Radovnický, opět
z ústecké neurochirurgie, 2. místo patří MUDr. Lubomíru Koppovi, Ph.D. z kliniky úrazové chirurgie a 3. příčku obsadil další neurochirurg MUDr. Aleš Hej-

Nemocnice Chomutov, o.z.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada
Krajské zdravotní, a. s. ceny za nejlepší vědecké práce v roce 2013. Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. v čele
s jejím předsedou prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc. První tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu, celkem
bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc korun.

nemocnice Ústeckého kraje

Mgr. Bc. Michaele Rothové předali cenu předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s.
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. a ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice
Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Josef Liehne.

Nemocnice Most, o.z.

Svoji vítěznou práci přiblížil publiku
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., v pozadí je místopředseda představenstva KZ, a.s. Radek Scherfer.

Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z.

Prvenství za nejlepší vědeckou práci lékaře ve věku do 35 let získal neurochirurg
MUDr. Tomáš Radovnický. Blahopřejí mu generální ředitel KZ, a.s. Ing. Petr Fiala
a první náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Nemocnice Teplice, o.z.

Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s.
obnovila tradici udílení cen za nejlepší práce
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Kontakt pro podnikatele a firmy: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

BMW X1

www.autogral.cz
Radost z jízdy
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BMW X1

www.autogral.cz

ZÍSKEJTE BMW X1 S PAKETEM JOY
A VÝHODNOU NABÍDKOU
OD BMW FINANCIAL SERVICES.

ZA 10 449 Kč BEZ DPH/MĚSÍC*
Pořiďte si BMW X1 xDrive18d s paketem JOY obsahujícím bohatou volitelnou výbavu zdarma
prostřednictvím Operativního leasingu s 0% akontací, kompletním pojištěním a balíčkem servisních
služeb BMW Service Inclusive, který je součástí měsíční splátky 10 449 Kč bez DPH.*
Auto Grál s.r.o.,
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.autogral.cz
Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW X1: 4,5–7,7 l/100 km, 119–180 g/km.
*Nabídka Operativního leasingu pro BMW X1 xDrive18d s paketem JOY s pořizovací cenou 680 107 Kč bez DPH, za podmínek 0% akontace, 36 měsíců,
15 000 km/rok obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, skla a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let
nebo do najetí 100 000 km, přihlášení/odhlášení vozu, silniční daň a koncesionářský poplatek. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management CZ, a.s. Ceny jsou kalkulovány bez DPH, při kurzu 26 Kč/EUR. Příkladová kalkulace je
určena pro plátce DPH, kalkulaci pro neplátce připravíme na požádání. Nabídka platí do 31. 12. 2014.

inzerce

Auto Grál s.r.o., Přístavní ul. 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

PRO ŽIVOT
PLNÝ MOŽNOSTÍ.

Radost z jízdy
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Dopravce
roku 2014
Ústecký kraj

Nový systém
autobusové
dopravy
Již od 1. ledna 2015 přinese systém Doprava Ústeckého kraje řadu
změn, které zkvalitní a zpřístupní
autobusovou dopravu pro občany
celého regionu. Přechod na zóno-

vě-relační tarif zohlední spravedlivě
a stejně na území celého kraje skutečně ujetou vzdálenost, navíc nabízí možnost pořízení výrazně výhodného časového jízdného, které pro
pravidelně dojíždějící přinese zajímavé slevy. Zastavování na znamení dopravu zrychlí, autobusy na zavolání zase umožní obsluhu i menších obcí, kam by vůz pravidelně
nezajížděl. V budoucnu očekáváme
dohodu s městy a dopravními podniky o integraci MHD do systému,
čímž by se pro občany doprava ještě více zjednodušila a zlevnila.

Všichni vítězové jednotlivých kategorií s hejtmanem Bubeníčkem (vpravo) a radním Komínkem (zcela vlevo).
síce cestujících,“ řekl radní pro dopravu a silniční hospodářství Jaroslav Komínek.
Přehled vítězů HLAVNÍ KATEGORIE:
1. místo BusLine a.s.
2. místo Autobusy Karlovy Vary a.s.
3. místo ČSAD Slaný a.s.
Přehled vítězů vedlejších kategorií:
• Spolehlivost: BusLine • Jednání do-

pravní obsluhy: Dopravní podnik
měst Mostu a Litvínova, a.s.
• Pohodlí a čistota dopravních prostředků: České dráhy, a.s.
Přehled vítězů CENA POROTY:
1. místo ARRIVA TEPLICE s.r.o.
2. místo Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova
3. místo České dráhy

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček vylosoval z došlých platných hlasovacích lístků deset výherců, kteří obdrží hodnotný dárek od
Ústeckého kraje. První tři se mohou
těšit na poukázku na nákup elektroniky, ostatní balíček regionálních výrobků. Seznam výherců je na webových stránkách Ústeckého kraje.

EXPO 2015 v Milánu i s naší účastí
Hejtman Oldřich Bubeníček podepsal spolu s generálním komisařem účasti České republiky na světové výstavě EXPO Milán 2015 Jiřím F. Potužníkem smlouvu o spolupráci. Ta zajistí Ústeckému kraji prostor pro vlastní prezentaci na této výstavě během dvou týdnů v srpnu 2015. Téma expozice Ústeckého kraje je Láska a Příroda.

„Možnost představit kraj na světové výstavě, která se bude konat v Evropě, tedy pro nás v dojezdové vzdálenosti,
je skvělou příležitostí pochlubit se regionálními výrobky
a kulturou, ukázat kraj jako zajímavou turistickou destinaci, ale také jako region s průmyslovou tradicí,“ vysvětlil hejtman a generální komisař dodal: „Cením si
odvahy Ústeckého kraje, který na nabídku vlastní expozice reagoval jako jeden z prvních krajů. Sever Itálie, kde

se bude Expo konat, je region tomu vašemu v lecčems podobný. Věřím, že prezentace, která připomene třeba i Itala Cassanovu, bude mít velký úspěch.“
„Ústecký kraj zaměří svou expozici na chmelový region Žatecka, jehož chmel je světově jedinečný. U vstupu do expozice budou návštěvníky vítat chmelové liány. Chmel a také
tradici sklářství Šluknovského výběžku bude dále prezentovat unikátní čtvrttunová skleněná chmelová šiška zapůjče-

ná z Chrámu chmele a piva v Žatci,“ upřesnil radní Jan
Szántó. Téma voda a vodní zdroje Ústeckého kraje zastoupí Bílinská kyselka. Vitrážnická dílna v Lubenci vyrobí pro Expo 2015 speciální vitráž Porty Bohemici o rozměru 2,6 x 2,6 m. V expozici našeho kraje budou i křišťálové odlitky rukou českých i zahraniční známých osobností, tradiční cibulák z Dubí nebo animovaná legenda
příběhu Ulriky von Lewetzov a další zajímavosti.

Dvanáct cen od spokojených zákazníků
Už počtrnácté byly v našem kraji udělovány ceny Spokojený zákazník.
Pořadatelem ankety je Ústecký kraj spolu se Sdružením českých spotřebitelů. Držitelé ceny mohou mít až do konce roku 2016 vyvěšen na své
provozovně certifikát dokladující vysokou úroveň jejich služeb a prodeje, ochotu, vstřícnost a odbornost.
Archa – Most s. r. o., provozovna
Obránců míru 2945/3, Most - restaurace s dětským hřištěm, s rozvozem
jídel a barem s bowlingem; Tornádo sport s. r. o., Okružní 1733, Most
- komplexní areál fitness, sauny, solária, masáže, prodej doplňkových přípravků. OBEX MOST, s. r. o. - Rekre-

ační 1048, Most - rekreační areál s ubytováním, restaurací
a sportovním vyžitím. Jaroslav Karásek, sídlo provozovny Nám. Republiky
48, Duchcov – široký sortiment elektrovýrobků včetně
elektroniky. Sieber Petr, síd-

lo provozovny SNP 194, Droužkovice, o. Chomutov – montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Elektro 3B s. r. o., provozovna Krásnostudenecká 2018/95, Děčín – montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Pavel Luňáček, provozovna Tovární
299, Dubí –pokrývačství
a tesařství. Nikola Soušková, sídlo provozovny Želivského 53/5, Bílina – kadeřnictví a kosmetické a podobné služby. He-

lena Pachtová Matiková, provozovna
nám. Míru 343, Litvínov – Hamr –prodej kávy, čaje, potravin, nápojů, výroba dárkových košů a balíčků. ELLAU,
spol. s r. o. – provozovna Svatopluka
Čecha 610/2, Lovosice – montáž, opravy a revize el. zařízení, výroba rozdělovačů. Růžena Polášková, provozovna Mírové nám. 23, Ústí nad Labem
– masérské, rekondiční, regenerační
a kosmetické služby. Agrokomplex,
spol. s r.o. (sídlo Verneřice) – provozovna Mírové nám. 10, Ústí n. L. – výroba a prodej masných výrobků.

www.kr-ustecky.cz

Na druhou příčku dosáhl loňský vítěz Autobusy Karlovy Vary a.s. Třetí
pozice patří autobusovému dopravci ČSAD Slaný a.s. V sedmém ročníku ankety Dopravce roku 2014 Ústeckého kraje hlasovalo stejně jako
v loňském roce 1600 cestujících, kteří mohli vybírat z dvanácti dopravců, působících v našem kraji ve veřejné dopravě.
„Výsledky ankety jsou pro Ústecký kraj
důležitým ukazatelem spokojenosti občanů s úrovní veřejné dopravy a jednotlivými dopravci. Věřím, že se zaběhnutím nového systému Doprava Ústeckého kraje,
který startuje 1. ledna 2015, se kvalita dopravy i spokojenost cestujících ještě zvýší,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.
„Velké poděkování patří všem deseti autobusovým dopravcům, kteří
pro kraj jezdili na základě osmileté
smlouvy. Za tu dobu odjezdili desítky
milionů kilometrů a přepravili stati-

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček vyzývá k předložení
návrhů na udělení Ceny hejtmana
Ústeckého kraje za rok 2014. Návrhy je možno zasílat do 28. února 2015. Více informací a příslušné formuláře najdete na webových stránkách Ústeckého kraje.
Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje vynikající občanské
zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob. Oceněné osoby
musí být některým z uvedených
způsobů spjaty s Ústeckým krajem: na území kraje se narodily,
žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život,
dílo, činnost nebo jejich jednání
reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.
Cena hejtmana Ústeckého kraje je udělována fyzickým osobám bez věkového omezení, a to
v těchto pěti kategoriích: Regionální rozvoj, Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, Věda a výzkum, Kultura a Sport.

Webová televize Ústeckého kraje www.u-tv.cz

Nejlepším dopravcem Ústeckého
kraje v roce 2014 zvolili cestující společnost BusLine a.s., která
uspěla i ve vedlejší kategorii.

Navrhněte osobnosti
na Cenu hejtmana 2014
Krajský úřad Ústeckého kraje

Dopravce roku vyhrála společnost BusLine

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ŘEDITEL/KA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace

Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro
vedoucí pracovní místo ředitele podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• morální a občanská bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• znalost problematiky řízení školství
a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR
• doklady o získání odborné kvalifikane starší 3 měsíců nebo doklad o jece pro přímou pedagogickou činnost
ho vyžádání
podle zákona č. 563/2004 Sb.
• doklad o délce pedagogické praxe a pře- • doklad o psychické způsobilosti
podle ust. § 18 a § 18a zákona číshled o průběhu všech zaměstnání polo 109/2002 Sb., ve znění pozdějších
tvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
předpisů (nebo doklad o jeho objed• lékařské potvrzení o způsobilosti pro
nání)
vedoucí pracovní místo ředitele škol• koncepci rozvoje školského zařízení
ského zařízení ne starší 2 měsíců
(max. rozsah 5 stran strojopisu)
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školského zařízení je 6 let
s účinností od data jmenování zřizovatelem.

opět přišel čas předvánoční a s ním i blížící se konec
roku. Přeji vám proto pohodové, radostné a klidné
svátky, které si všichni zasloužíme. Věřím, že i rok 2015
pro nás bude nejen výzvou, ale také dalším krokem
ke zlepšování života v našem Ústeckém kraji, který
v příštím roce oslaví 15 let svého trvání.
Veselé Vánoce a úspěšný rok 2015!

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

www.kr-ustecky.cz | www.u-tv.cz

inzerce

Přihlášky zasílejte do 22. 1. 2015 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: DD a ŠJ, Mašťov - neotvírat“.

Vážení přátelé,

z kraje
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Budoucnost lodní dopravy
Jsme jedinou evropskou zemí,
která nemá spolehlivé napojení
na mořské přístavy. V důsledku
nízkých vodních stavů na Labi po
velkou část roku jsou naše přístavy nedostatečně využity.

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Řešení formou investice do jezu na Labi se odkládá. Přístavy se zčásti orientují na funkci suchozemských kontejnerových terminálů, kam jezdí kontejnerové vlaky z přístavů v Hamburku,
Brémách, Rotterdamu a míří i do jižní Evropy. Je však třeba více využívat
ekologickou vodní dopravu.
Koncem roku 2014 končí realizace projektu „Upgrading of Inland Waterway
and Sea Ports“, zkráceně INWAPO, podporujícího rozvoj intermodální dopravy ve střední Evropě. Projekt je financován z prostředků Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím programu Central Europe.
Projekt svými výsledky přispěje
k rozvoji funkční vícemodální dopravy nákladů v 7 zemích střední Evro-

AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINU
$48$'5200RVW7RSRORYi
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Pohled na přístav v Ústí n. L.
py. Cílem projektu z pohledu České
republiky bylo podpořit a zatraktivnit ekologicky udržitelnou více-modální přepravu, která více zapojí vodní dopravu po Labi do mezinárodních
zbožových proudů v oblasti střední Evropy. Proto byl proveden průzkum mezi firmami a přístavy na Labi, z něhož byla vypracována analýza potenciálního množství nákladu,

který by bylo možno za určitých podmínek po Labi v budoucnu transportovat namísto neekologické přepravy
po silnicích. Byla zpracována analýza
potenciálu vodní dopravy v ČR, zjištěno vybavení přístavů na Labi, zjišťovány problémy, kterým podnikatelé v oboru vodní dopravy čelí. Vznikl akční plán, který ukazuje problémy vodní dopravy v ČR a naznačuje
jejich řešení.
Oficiální web projektu INWAPO:
www.inwapo-project.eu.
Zdroj: České přístavy, a.s.
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Nekuřte! Je úspěšný projekt

Střední školy obchodu, řemesel, služeb a ZŠ v Ústí n. L.
Naše děti mají štěstí, že žijí ve svobodné, demokratické společnosti. Ve společnosti, kde je každý sám odpovědný za svoje činy, tedy i za to, jak pečuje
o své zdraví – zda si ho ničí užíváním státem legalizované drogy – tedy cigaretami, nebo zda se rozhodne závislosti na této droze nedat šanci.

O tom byla výstava – projektový den ve Střední škole obchodu, řemesel, služeb a Základní
škole v Ústí nad Labem – Krásném Březně.
Ředitel školy Mgr. Pavel Caitaml říká: „Žáky
jsme chtěli motivovat a přimět k aktivní účasti
na projektu pomocí odborných seminářů, které
pořádá Česká koalice proti tabáku. Proběhlo celkem 9 dvoublokových seminářů, mezi žáky měly velký ohlas především díky neformálnímu vedení ze strany lektorů. Dokázali žáky vtáhnout
do diskuse, navést je k uvědomění si problému
a zájmu řešit ho.
Ve druhé fázi projektu žáci jednotlivých tříd
připravovali s pomocí pedagogů materiál k výstavě. Každá třída zpracovávala určité téma:
historie kouření, výrobky z tabáku, strategie
tabákového průmyslu, pasivní kouření, způsoby odvykání kouření, srovnání výdajů na kouření a výdajů na odvykání kouření a další. Žá-

ci vyhledávali materiál v odborné literatuře, na
internetu, na různých letácích. Ten pak třídili,
vyhodnocovali a vyráběli z něj jednotlivé panely budoucí výstavy.“ „Tuto fázi hodnotím jako
nejpřínosnější, protože studiem jednotlivých
materiálů, faktů do sebe žáci nenásilně vstřebávali informace, které by sami cíleně nevyhledávali“, říká školní metodička prevence
Mgr. Daniela Štěpanovská.
Výstava byla vyvrcholením práce všech žáků i pedagogů. Atmosféra celé akce byla naprosto skvělá. Kuřáci i nekuřáci mezi sebou
živě diskutovali, upozorňovali své kolegy na
zajímavé informace.
Prostředky na realizaci projektu poskytlo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu aktivit
v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014.

Významná vydavatelská skupina s tradicí posiluje své pozice na regionálním mediálním trhu.
Rozšiřuje aktivity v rámci ČR i do zahraničí, a proto přijme

DVA MUŽE A ŽENU
do obchodního týmu

Šance pro všechny zájemce s ukončeným VŠ nebo SŠ vzděláním.
Od uchazečů očekává: vysoké pracovní nasazení,
chuť učit se nové věci, kreativitu a loajálnost.

Pracovní CV včetně kontaktů posílejte do konce ledna 2015 na adresu: personalistika@tydeniky.cz.
inzerce

www.svs.cz

Za to poskytne: zajímavé finanční ohodnocení odpovídající výkonu,
zázemí a podporu zavedených společností,
osobnostní růst a prostor pro seberealizaci.

Auto Grál s.r.o., Přístavní ul. 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

3BEPTU[K[EZ

SNÍH. SLUNCE.
RADOST Z JÍZDY.
VŠE, CO BUDETE V ZIMĚ POTŘEBOVAT.

inzerce

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

BMW Service

;JNB

Radost z jízdy

#.80SJHJO¡MOEMZ
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www.autogral.cz
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Vážení a milí čtenáři,i,
partneři a příznivci
Metropolu,

potřebným i těm, kteří teprve svoji
životní pouť zahajují. Zároveň jsme
vám představili spoluobčany, kteří si
ocenění osobnost zaslouží. Jedná se
o lidi, kteří často s nasazením vlastního života zachránili jiné osoby, či
se zasloužili o rozvoj regionu, který
je jejich domovem.
Můžeme vás ujistit o tom, že v nastoupené cestě budeme pokračovat
i příští rok. Nápady nám ještě zdaleka nedošly, a tak se do nich s elánem
pustíme. Víc dnes neprozradím.

Do Vánoc zbývá už jen pár dní. Ať
jsou pro vás a vaše blízké pokojné a radostné, plné pohody, poezie i očekávání. A co si přát do nového roku? Abychom v něm byli všichni zdraví a šťastní, dosáhli
na vysněné profesní i osobní úspěchy a vždy byli připraveni podat
pomocnou ruku těm, kteří na tom
z různých důvodů nejsou tak dobře jako většina z nás. Nezapomínejme na to a mějme otevřené oči
i srdce.

Vážení a milí čtenáři,
partneři i příznivci,

posíláme PF 2015, přejeme hodně pozitivních zpráv a moc se těšíme na setkávání s vámi. Protože se do tak malého prostoru, který nám v dnešním
vydání zbyl, na fotografii všichni nevejdeme, posíláme vám alespoň kouzelný zvoneček splněných přání a těšíme se na vás zase v roce 2015.
Vaše redakce, grafické, obchodní a ekonomické oddělení, distribuce, servis i vedení vydavatelství Metropol

Zimní střediska v Krušných horách a turistika na běžkách
tip na výlet

noviny METROPOL

dnes vás všechny zdravím
vím
jménem svých kolegů a spolupracovníků našeho vydavatelství. Po
celý rok jsme pro vás rádi a s láskou připravovali noviny, aktuálně
plnili zpravodajské portály i sociální sítě, čile komunikovali, připravovali a realizovali projekty Metropol pomáhá, Osobnost roku či Miss
Czech Press 2014.

Děkujeme vám za pochopení a důvěru,
s nimiž jste k našim
my
myšlenkám a návrhům
přistupovali a pomáhali nám je
uvádět do života. Odvedli jsme společně hodně práce, ale troufám si říci, že odměnou nám byla spousta
zážitků, radosti a příjemných chvil.
Ukázalo se, že pro vás, stejně jako
pro nás bylo důležité, že jsme při
všem konání podporovali dobré věci
a těšili se z výsledků, které pomohly

staň se fanouškem na www.facebook.com

Skiareál na Klínovci je na pomezí Ústeckého a Karlovarského kraje, a je prezentován jako celek. Pro
nadcházející lyžařskou sezonu přišel Klínovec s novinkou na sjezdovce Jáchymovská. Takřka 3 km dlouhá červená sjezdovka obsluhovaná novou čtyřsedačkovou lanovkou
s oranžovou krycí bublinou výrazně
zvýší přepravní kapacitu celého areálu a hlavně rozšíří celkovou délku
sjezdovek na 18 km a v rámci InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec celkem na 33 km na jeden skipas. Původní sjezdovka Jáchymovská bude
ponechána na freeride. K nové sjezdovce a lanovce patří i nové služby,
tj. nové parkoviště na spodní stanici Jáchymovské, které bude zdarma,
nová půjčovna, lyžařská škola, servis a skidepot na spodní stanici Jáchymovské, nový kompletně uměle
zasněžovaný dětský park se dvěma
posuvnými pásy o délce 110 m na
spodní stanici Jáchymovské.
V rámci přeshraniční spolupráce jsou
k dispozici různé vícedenní skipasy
a platí v celém InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec. Tato spolupráce již funguje od roku 2011 a stále se rozšiřuje.
Návštěvník Krušných hor tak může lyžovat na dvou vrcholech, mezi který-

Luž - ráj běžkařů, foto M. Štefáček
mi pravidelně jezdí skibus, a to zdarma. Součástí celého areálu je i 125 km
udržovaných běžkařských tratí.
Dalším poměrně velkým lyžařským
střediskem je Sport areál Klíny. Jde

o rodinné středisko umístěné ve východní části Krušných hor, vzdálené
pouhých 5 km od hranic s Německem, 6 km od Litvínova, 65 km od
Drážďan a 95 km od Prahy. Na čty-

Komáří vížka

Rozhledna Jedlová

Klínovec
řech sjezdovkách, které jsou kompletně v případě nepříznivých sněhových podmínek zasněžovány
technickým sněhem, lze jezdit na širokou nabídku skipasů. Jezdí se i večer, protože sjezdovka pod čtyřsedačkovou sjezdovkou a snowpark
s platformou pro BigAir jsou osvětlené. V areálu je lyžařská a snowboardová škola, dětský park a pojízdný
koberec. Na bezpečnost dohlíží horská služba a pokud zrovna není dobré počasí, lze využít sportovní halu
s lezeckou stěnou. V okolí areálu je

udržováno 55 km běžeckých tras.
Ústecký kraj finančně podporuje
i běžecké disciplíny, nebo chcete-li
turistiku na běžkách. Prostřednictvím dotace na provoz Krušnohorské bílé stopy o. s. se Ústecký kraj
podílí na údržbě šesti základních
úseků, které mají napojení na běžecké trasy v SRN (např. Holzhau, Alternberg, Seiffen). Právě tímto je projekt Krušnohorské bílé stopy jedinečný a unikátní v celé Evropě. Propojené, strojově udržované, běžecké
stopy dosahují délky 250 km.

Skiareál Jedlová

Klidné a příjemné prožití
vánočních svátků
a do roku 2015
pevné zdraví,
štěstí a úspěchy
přeje
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